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ReSUM.- Primeres notes sobre la biologia reproductiva del ferrerico blau Cya-
nistes caeruleus balearicus a Mallorca. en aquest article es presenten els resul-
tats de l’estudi de la biologia reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus
ssp. balearicus obtinguts gràcies al seguiment de la seva reproducció durant el
2008 i 2009 en caixes niu instal·lades al camí des Correu, Mallorca. S’estudia-
ren 22 nius dels quals s’exposen les dades sobre la fenologia reproductiva i parà-
metres com la mida de la posta, èxit reproductor, en l’eclosió i vol dels polls,
entre d’altres. es va trobar una lleugera variació entre les dates de posta dels dos
anys. la data mitjana de posta va ser el 29 d’abril i la mitjana d’ous posts fou 8.
el nombre de polls volats per niu va ser de 6,55.
Paraules clau: Cyanistes caeruleus balearicus, biologia reproductiva, Mallorca.

SUMMARY.- First notes on the breeding biology of the Blue Tit Cyanistes cae-
ruleus balearicus in Mallorca. This article presents breeding results of the Blue
Tit obtained during the springs of 2008 and 2009 in a nest-box study at the
Mallorcan locality of camí des Correu. Twenty-two nests have been recorded.
Reproductive phenology and parameters as clutch size, breeding, hatching and
fledging success have been measured. There was a light variation on laying dates
between the two years. Mean laying date was 29th April with a mean of 8 eggs.
The number of young fledglings per nest was 6,55.
Key words: Cyanistes caeruleus ssp. balearicus, breeding biology, Mallorca.
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iNTROdUCCiÓ

el ferrerico blau Cyanistes caeru-
leus ssp. balearicus a les Balears, ocupa
únicament l’illa de Mallorca, i concreta-
ment l’àrea de la serra de Tramuntana
(AVellÀ i MUñOz, 1997).

la biologia reproductiva d’aquest
pàrid és una de les més àmpliament
estudiades arreu d’europa (GiBB, 1950;
PeRRiNS, 1979; BlONdel, 1985; POTTi et
al., 1988; lAMBReCHTS et al., 1997; FAR-
GAllO, 2004; MARTÍNez-de lA PUeNTe et

al., 2007, per exemple). Així i tot, a les
Balears hi ha un buit sobre el coneixe-
ment d’aquesta espècie, biologia repro-
ductiva, fenologia, relacions inter i intra-
específiques, distribució restringida a la
serra de Tramuntana, etc. Tots aquests
són aspectes dels quals encara queda
molt per conèixer.

degut a les característiques de la
seva nidificació (dins forats d’arbres,
marges i roques) l’estudi dels nius en
substrats naturals és prou complicada.
Gràcies a la instal·lació de caixes niu i a
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la bona acceptació que tenen per part
d’espècies troglodites, aquestes consti-
tueixen una bona eina per a l’estudi i
investigació de la biologia reproductiva
d’aquestes espècies i, per tant, del ferre-
rico blau (BAUCellS et al., 2003).

diversos factors poden condicionar
en major o menor mesura la biologia
reproductiva del ferrerico blau dins tota
la seva àrea de distribució: fotoperíode i
temperatura (lAMBReCHTS et al., 1997;
SANz, 2000 i 2002), latitud i altitud
(BlONdel et al., 1987; FARGAllO, 1997),
insularitat (BlONdel, 1985; lAMBReCHTS

et al., 1997), tipus i composició de l’hà-
bitat (SNOW, 1954; RiCKleFS, 1980), dis-
ponibilitat d’aliment (lACK, 1968;
BlONdel et al., 1993), etc. el primer que
cal conèixer, però, són els paràmetres
reproductius bàsics dels nostres ferreri-
cos, per intentar esbrinar a poc a poc
com funcionen les poblacions d’aquesta
espècie a Balears. en aquest treball es
presenten les dades de reproducció reco-
pilades en els dos primers anys d’estudi
de la nidificació de ferrerico blau en cai-
xes niu.

ÀReA d’eSTUdi i MedOTOlOGiA

l’àrea d’estudi es situa dins la serra
de Tramuntana, al llarg de la ruta del
camí des Correu, que transcorre entre
els municipis d’esporles i Banyalbufar, i
segueix cap a la zona de Son Creus, ja
dins el terme de Banyalbufar (coorde-
nades d’un punt mitjà del recorregut: 39º
40’ N, 2º 32’ e, altitud des de 300 a 500
m). el camí travessa una àrea on l’alzi-
nar Quercion ilicis és la comunitat
potencial (BOlòS, 1996), encara que en
algunes parts del recorregut aquesta ha
estat modificada pel cultiu d’oliveres
Olea europaea i garrovers Ceratonia
siliqua, posteriorment abandonat i
envaït pels pins Pinus halepensis. Així,

es troben zones mixtes de pins i oliveres
amb sotobosc de mata Pistacia lentis-
cus, argelaga Calicotome spinosa,
xiprell Erica multiflora, estepa negra
Cistus salviifolius i càrritx Ampelodes-
mos mauritanica entre d’altres; zones
mixtes d’alzinar i pinar, amb presència
també de xiprell i bruc Erica arborea,
aquest darrer a vegades de port arbori, i
una important àrea d’alzinar (notable-
ment explotat en el passat per la produc-
ció de carbó) amb un estrat arbori d’al-
zines i arboceres Arbutus unedo.

A la zona es va detectar la presèn-
cia de ferrerico Parus major i ferrerico
blau com a potencials ocupadors de les
caixes.

les caixes utilitzades foren del
model “pàrid tipus C” amb un forat
d’entrada de 2,8 cm (veure Figura 1 a
MOReNO-RUedA, 2003). l’any 2008 es
mostrejaren un total de 35 caixes, men-
tre que el 2009 foren 61 el total de nius
instal·lats. Aquestes caixes es varen
col·locar entre el 2 i el 14 de març el
2008 i les restants entre el 19 i el 28 de
febrer del 2009. es disposaren a una
altura d’entre 3,5 i 5 m en branques
secundàries, en un camí de forma lineal,
amb una separació de 40-60 m entre cai-
xes consecutives.

Cada caixa es va identificar indivi-
dualment mitjançant un codi alfanumè-
ric i es va prendre nota de la situació i
ordre de les caixes al llarg del recorre-
gut. el mes de març és va realitzar una
primera visita abans del començament
de l’època reproductora per tal d’elimi-
nar possibles ocupants no desitjats (for-
migues, aranyes, ratolins, etc). i a l’a-
bril s’iniciaren les visites quinzenals de
les caixes, que passaren a ser setmanals
un cop es varen detectar els primers
indicis de construcció dels nius. de
cadascun es va apuntar el número o
codi, data d’instal·lació, descripció del
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lloc, data de cada visita, hora, tipus d’o-
cupació (caixa buida, presenta excre-
ments, indicis de construcció del niu,
diferents fases de construcció del niu,
niu acabat, espècie ocupant i si hi ha ous
o polls), nº d’ous, temperatura del ous
(fred, calent, tebi), nº de polls, edat apro-
ximada, desenvolupament dels polls,
presència i comportament dels adults en
el niu, si es capturaren o no els adults i,
finalment, data i anella dels polls.
També s’anotaren altres informacions
com presència de paràsits, depredació,
relacions intra e interespecífiques, etc.

l’espècie ocupant no es pot identi-
ficar pel tipus de niu ja que, com la resta
de pàrids, ambdues espècies construei-
xen el niu en forma de cassoleta utilit-
zant majoritàriament molsa (també brins
d’herbes o palla en menor proporció) i

folrant aquesta de pèl d’ovella, cabra o
conill i plomes. Així, per destriar si es
tractava d’un ferrerico o d’un ferrerico
blau, abans que poguessin ser observats
directament, s’apreciaren les diferències
de mida entre els ous del primer, més
grans i ovats, i els del segon, més petits
i el·líptics (Foto 1).

Pel càlcul de la data de posta es
suposa la posta d’un ou per dia (HARRi-
SON, 1991).

les postes de dates tardanes que no
s’ha pogut corroborar com a primeres
postes no s’han tengut en compte a l’ho-
ra de calcular la data mitjana de posta
degut a la desviació que poden donar pel
fet de ser postes de reposició o segones
postes.

Pel càlcul del temps mitjà d’incu-
bació es suposa l’inici d’aquesta amb la
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Foto 1. Comparació entre la mida dels ous de ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus

(dreta) i de ferrerico Parus major (esquerra).
Photo 1. Comparisson between Blue Tit Cyanistes caeruleus balearicus (rigth) and Great Tit

Parus major (left) eggs.
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posta del penúltim ou (GiBB, 1950;
ClARK & WilSON, 1981), corregit amb
les dades agafades comprovant la tem-
peratura dels ous.

Altres paràmetres calculats són:
taxa d’eclosió ((nº de polls nascuts/nº
d’ous posts)x100), taxa de supervivèn-
cia ((nº de polls volats/nº de polls nas-
cuts)x100), èxit reproductor ((nº de polls
volats/nº d’ous posts)x100) i la produc-
tivitat (nº de polls volats/parelles que
inicien la posta).

es compararen les dades obtingu-
des amb altres dades de posta de dife-
rents localitats de la península ibérica
d’hàbitat i altituds similars i d’una altra
illa mediterrània com és Còrsega.

ReSUlTATS i diSCUSSiÓ

Fenologia. la data més primerenca dels
dos anys fou el 2008 amb la posta del
primer ou el 18 d’abril (Taula 1). Pel
2009 es detectaren les primeres aporta-
cions de material a les caixes a partir del
12 d’abril, amb un niu acabat el 19 del

mateix mes, encara que la posta del pri-
mer ou no es realitzés fins al 25 d’abril.

la data mitjana de posta és només
tres dies més tardana que la mitjana
europea (FARGAllO, 2004). la compara-
ció amb altres dades d’espanya i Còrse-
ga es discuteix més endavant. les dades
obtingudes de temps d’incubació i per-
manència dels polls al niu es troben dins
la mitjana d’altres poblacions espanyo-
les i europees (SAlVAdOR, 2005).

Amb tot, no s’han detectat segones
postes al llarg dels dos anys del segui-
ment de la reproducció dels ferrericos
en les caixes niu.

Mida de la posta i altres paràmetres
reproductius. el terme mitjà de la mida
de la posta coincideix amb el valor
modal (8), mida més freqüent. la com-
paració amb altres mides de posta obtin-
gudes a diverses poblacions d’espanya i
Còrsega es discuteix a l’apartat següent.

les taxes d’eclosió, supervivència i
èxit reproductor es poden consultar a la
Taula 2. la mitjana de polls nascuts (7 ±
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n x̄ sd rang

data de posta
Laying date 21 29 abril 4,66 18 abril-7 maig
data d’eclosió de les postes
Hatching date 21 19 maig 4,66 9-26 maig
data de vol dels polls
Fledging date 21 7 juny 4,12 27 maig-12 juny
incubació dels ous (dies)
Days of incubation 22 14,68 1,70 11-19
Permanència dels polls al niu (dies)
Days in nest 22 18,59 1,68 16-23

Taula 1. Fenologia reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus en els dos
anys d’estudi.

Table 1.Reproductive phenology of the Blue Tit Cyanistes caeruleus balearicus in the two

years studied.
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1,57) és similar a l’obtinguda en una
població de Còrsega i la mitjana de polls
volats (6,55 ± 1,84) (Foto 2) és lleugera-
ment inferior (lAMBReCHTS et al., 1997).

Comparació amb altres localitats. A
l’hora de comparar les dates i mida de
posta obtingudes a Mallorca amb altres
localitats (Taula 3) es consideraran tres
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n=22 x̄ sd

Mida de la posta (nº d’ous)
Clutch size (nº of eggs) 8,00 1,38
Taxa d’eclosió (%)
Hatching percentage 87,35 11,96
Taxa de supervivència (%)
Fledging percentage 92,68 14,21
Èxit reproductor (%)
Breeding success 81,56 18,22
Productivitat (nº de polls)
Productivity (nº of fledglings) 6,55 1,84

Taula 2. valors dels paràmetres reproductius de la població de ferrerico blau Cyanistes

caeruleus balearicus estudiada.
Table 2.Reproductive parameters of the Blue Tit Cyanistes caeruleus balearicus population

studied.

mitjana data
localitat hàbitat altitud latitud posta(n) mitjana posta referència

Sevilla Alzinar 500 37º 7,9 (51) 21-març iSeNMAN et al., 1990 i BlONdel

et al., 1993
Córdova1 Alzinar 600 37º 6,4 (69) 08-abril MAiCAS i FeRNáNdez 1999
Còrsega2 Roureda 350 42º 7,9 (39) 12-abril lAMBReCHTS et al., 1997

(dades només 1994)
Madrid Alzinar 600 40º 7,2 (6) 21-abril Fargallo (dades no publicades),

en SAlVAdOR, 2005
Córdova2 Pinar 600 38º 6,1 (43) 23-abril MAiCAS i FeRNáNdez 1999
mallorca Alzinar-Pinar mixte 300-500 39º 8,0 (22) 29-abril FiOl, 2010
Tarragona Alzinar 625 41º 6,9 (22) 6-maig Gil-delGAdO et al., 1992
Còrsega1 Alzinar 100-150 42º 6,6 (62) 12-maig lAMBReCHTS et al., 1997

(dades només 1994)
Còrsega1 Alzinar 100-150 42º 6,2 (100) 16-maig BlONdel, 1985

Taula 3. Comparació amb diferents localitats de la península Ibèrica i Còrsega de la data i
mida mitjana de posta.

Table 3. Comparison between dates and clutch size in the Iberian Peninsula and Corsica.
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f ac tors  bàs ics :  l a  insu la r i t a t ,  l a
latitud/altitud i l’hàbitat.

la insularitat pareix ser un factor
condicionant de la biologia de les espè-
cies que allà habiten. d’aquí que s’hagi
descrit la síndrome insular, a través de la
qual s’explicarien canvis morfològics,
demogràfics i de comportament de les
espècies, àmpliament estudiada també
en el cas dels ferrericos (BlONdel,
2000). Per tant, es podrien esperar certes
similituds entre illes mediterrànies, així
com diferències amb el continent (BlON-
del, 1985). Comparant-ho amb les
dades obtingudes a una altra illa medi-
terrània com és Còrsega, no es troben
semblances evidents pel que es refereix
a la data de posta; dates més primeren-
ques i més tardanes s’han obtingut allà.

Per altra part, a la península ibèrica apa-
reixen dates de posta (Córdoba2 i Tarra-
gona) més properes a l’obtinguda a
Mallorca. Pel que fa al nombre d’ous,
els resultats trobats al present estudi
resulten ser alts en comparació a la resta
de dades i no s’avenen amb la reducció
de la mida de la posta atribuïda al sín-
drome d’insularitat abans esmentat
(BlONdel et al., 1987; BlONdel, 2000)
com ocorre a la localitat de Còrsega2.

A latituds més baixes s’espera un
inici de la reproducció més primerenc,
però una mida de posta menor, i vice-
versa a latituds més altes (KlOMP, 1970;
BlONdel, et al., 1987). es podria recó-
rrer a aquesta hipòtesi per explicar, pri-
mer, una part de les diferències troba-
des entre Mallorca (39º) i Còrsega (42º)
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Foto 2. Polls de ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus d’uns 12-14 dies d’edat 
Photo 2. 12-14 day-old Blue Tit Cyanistes caeruleus balearicus nestlings.
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i, segon, les semblances amb les dates
del pinar de Córdoba (38º) i l’alzinar de
Tarragona (41º). Així i tot s’ha de tenir
en compte que l’efecte latitudinal en la
data de posta es veu condicionat també
per l’altitud on es situa la població, és
per això que aquest darrer factor s’hau-
ria d’estudiar amb més profunditat en
pròximes revisions de les dades. Pel que
fa a la mida de la posta i la latitud, l’ob-
tinguda aquí és similar a la d’un alzinar
de Sevilla, de latitud més baixa, i a la
roureda de Còrsega2, on tampoc s’ex-
plicaria la mida de la posta per l’efecte
de la latitud.

el  caràcter  mixt  de l ’hàbi ta t
mallorquí on es desenvolupa l’estudi
dificulta també la comparació amb els
altres hàbitats. Així, respecte a la mida
de la posta i a l’hàbitat, i tenint l’alzinar
com a comunitat principal, els resultats
obtinguts a Mallorca es troben dins els
valors dels de Sevilla i Madrid. Per altra
part, el nombre d’ous posats al nostre
hàbitat escleròfil és proper a la roureda
de Còrsega2, fet que xocaria amb la
hipòtesi de l’hàbitat com a factor que
afecta el nombre d’ous, que postula que
els boscos caducifolis, més productius,
són els més favorables per al ferrerico
blau (SNOW, 1954, entre d’altres). Tam-
poc resulten concloents les compara-
cions si es centra la discussió a la data
de posta i l’hàbitat, ja que el rang resul-
tant és molt ampli.

està clar que les causes que donen
lloc a les característiques de les pobla-
cions mallorquines estudiades poden ser
el conjunt dels factors descrits anterior-
ment i molts altres no contemplats en
aquest estudi. Un seguiment continu i a
llarg termini i que faci possible explorar
els nombrosos paràmetres que envolten i
condicionen la reproducció, donarà una
mica més de llum a la biologia de C.
caeruleus ssp. balearicus.
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